Havelské Město pražské ve středověku
Historie – archeologie – stavební historie
Martin Musílek a kol.

Studium „Nového města kolem sv. Havla“ (Nova civitas circa S. Gallum) se již od sklonku 19. století těší velkému
zájmu různých badatelských odvětví. Na tuto dlouhou badatelskou tradici se pokusili navázat rovněž účastníci pracovního setkání Havelské Město pražské ve středověku: historie – archeologie – stavební historie, které se uskutečnilo v roce 2012. Jedním z hlavních cílů tohoto diskusního semináře byla mezioborová bilance dosavadního stavu
poznání a nastínění perspektiv dalšího bádání. Oproti dosavadnímu výzkumu byl na kolokviu učiněn pokus nahlížet
na havelskou aglomeraci očima několika vědních disciplín zároveň. Tomuto záměru odpovídalo také tematické rozdělení jednání do tří okruhů – historie, archeologie a stavební historie.
Výzkum počátků Havelského města představuje – alespoň z pohledu historie – téma, u nějž již není vzhledem k exploataci všech známých pramenů možný postup do hloubky. Právě interdisciplinární přístup k tématu však umožňuje
multiplikaci pramenných svědectví prostřednictvím výpovědi pramenů dalších oborů. Současně nabízí lepší poznání
jak tematického celku, tak jeho detailu. V příznivých případech na sebe výpovědi jednotlivých vědeckých disciplín
navazují a vzájemně rozšiřují sumu našeho dosavadního poznání. Dovolují nám dosáhnout metodicky a kvalitativně
nových zjištění týkajících se nejenom každodenního života středověkého člověka, ale také způsobu jeho vyrovnávání se s nepříznivými životními okolnostmi. Naopak k hlavním úskalím patří časté neprolnutí závěrů, kdy v mnoha
případech není snadná jejich vzájemná konfrontace a využití pro vlastní specializaci. I v případech rozdílných soudů
však dochází k formulování nových otázek a ke snaze hledat způsob, jak efektivně a účelně vytěžit hodnotu různých
druhů pramenů.
Předkládaná publikace věnovaná Havelskému Městu pražskému samozřejmě nemůže zodpovědět všechny často
kladené otázky už jenom proto, že řada témat může být interpretována několika různými způsoby. Nicméně kniha
opět prokazuje smysl a prospěšnost interdisciplinárního výzkumu, zaměřeného na tematicky a chronologicky úzce
vymezené téma. Nečiní si však nárok na vyčerpávající zpracování. Spíše je odrazem započaté a vlastně nikdy nekončící debaty nad jednotlivými problémovými okruhy pražských a potažmo i obecně městských dějin.
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